
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 26. 7. 2017 
 

* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 26. 7. 2017 přijala tato usnesení: 

 

  Usnesení R1/30/07/17 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 26. 7. 2017. 

 

Usnesení R2/30/07/17 

 Rada obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu – bez připomínek a byla seznámena s plněním 

usnesení minulého řádného zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/30/07/17 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 

2017 mezi obcí Tlumačov a auditorkou Ing. Milenou Lakomou se sídlem ve Zlíně, Dolečky 539 a pověřuje 

starostu obce pana Petra Horku podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení R4/30/07/17 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Víceúčelový sportovní areál v ul. Sportovní, Tlumačov” - SO 02 Tenisový 

kurt a SO 03 Beachvolejbalové hřiště 

 Rada obce Tlumačov schvaluje pořadí cenových nabídek  

1) sport cité + s.r.o., Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ: 049 29 845 

2) PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 277 13 130 

3) StavoSport s.r.o., Přehradní 233, 763 16 Fryšták - Dolní Ves, IČ: 292 78 481 

4) SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ: 255 60 191 

5) SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, 

IČ: 480 35 599 

6) TEMINI Stav s.r.o., Kotojedská 434/17D, 767 01 Kroměříž, IČ: 039 87 752 

7) EKKL, a.s., Altýře 582/14A, 767 01 Kroměříž, IČ: 277 52 771 

 Rada obce Tlumačov schvaluje výběr nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče společnosti 

sport cité + s.r.o., Bílovice 519, 687 12 Bílovice, z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání 

nejvhodnější nabídky s nabídkovou cenou 1.897.321,57 Kč bez DPH (2.295.759 Kč vč. DPH) 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo se společností sport cité + s.r.o., 

Bílovice 519, 687 12 Bílovice. 

 

Usnesení R5/30/07/17  
 Rada obce Tlumačov schvaluje dotaci ve výši 2.000 Kč pro Domov pro seniory Luhačovice, p.o.. 

Dotace je účelově určena k poskytování sociální služby, péči o osobu, aktivizační a smyslovou práci a 

fyzioterapii.  

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu č. 9/2017 o poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 2.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a příjemcem Domov pro 

seniory Luhačovice p.o.. 

 Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R6/30/07/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku KN p. č. 2453/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 23 m2 v. k. ú. Tlumačov na Moravě * nezveřejňovaný text * za podmínek 

stanovených v záměru viz usnesení č. R3/29/06/17 ze dne 28. 6. 2017. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o výpůjčce. 

 

 



   

 

 

 

 

 

Usnesení R7/30/07/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku části pozemku KN p. č. 2462/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře cca 11 m2 v. k. ú. Tlumačov na Moravě * nezveřejňovaný text * za podmínek 

stanovených v záměru viz usnesení č. R4/29/06/17 ze dne 28. 6. 2017. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o výpůjčce. 

 

 Usnesení R8/30/07/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků KN p. č. 829/23 – ostatní plocha, jiná plocha 

a p. č. 2446/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře 166 m2 za níže 

uvedených podmínek: 

 účel výpůjčky:  umístění zpevněné plochy parkoviště pro BD na č. p. 776  

 doba výpůjčky:  na dobu neurčitou 

 povinnost vypůjčitele: udržování předmětu výpůjčky ve funkčním a estetickém stavu a provádění jeho  

   celoroční údržby  

 

 Usnesení R9/30/07/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr výpůjčky části pozemku KN p. č. 2462/2 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 12,5 m2 za níže uvedených podmínek: 

 účel výpůjčky:  realizace rozšíření sjezdu k nemovitosti  

 doba výpůjčky:  na dobu neurčitou 

 povinnost vypůjčitele: udržování předmětu výpůjčky ve funkčním a estetickém stavu a provádění jeho  

   celoroční údržby  

 

 Usnesení R10/30/07/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje záměr pronajmout buňku č. 3 v objektu domu služeb v Tlumačově ul. nám. 

Komenského č.p. 799 za následujících podmínek: 

 účel pronájmu:  prodej oděvů a obuvi 

 doba pronájmu:  od 1.9.2017 na dobu určitou 

 cena nájmu:  279 Kč/měsíc + zálohy vodného 

 

 Usnesení R11/30/07/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 ulice U Trojce 862, Tlumačov 

* nezveřejňovaný text * do 31. 12. 2017. 

 

 Usnesení R12/30/07/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje vjezd na panelovou komunikaci p. č. 388/2 a 388/11 ve dnech 28. 7. 

až 30. 7. 2017 pro všechny účastníky akce „FESTIVAL PRO ČOLKA“, kterou pořádá majitel Kurovického 

lomu pan Martin Zelina, * nezveřejňovaný text *. 

 

 Usnesení R13/30/07/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Dohodu o narovnání mezi Obcí Tlumačov a Římskokatolickou farností 

Tlumačov, týkající se vlastnictví movitých věcí, a to kříže na místním hřbitově, který se nachází na 

pozemku p. č. 414 v katastrálním území Tlumačov na Moravě, a piety u kostela (Cecilie Oharková), 

která se nachází na pozemku p. č. 2456/1 v katastrálním území Tlumačov na Moravě.   

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu Dohody o narovnání mezi Obcí Tlumačov a 

Římskokatolickou farností Tlumačov. 

 

 Usnesení R14/30/07/17 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na akci malého 

rozsahu „Oprava chodníku ul. Jiráskova, Tlumačov“ a schvaluje jako dodavatele výše uvedené stavby 

společnost Draplstav group s.r.o., U Hřiště 413, 768 32 Zborovice z důvodu splnění podmínek 

zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 128.878,55 Kč bez DPH (155.943 Kč 

s DPH). 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu SOD s uvedenou společností. 



   

 

 

 

 

 

 Usnesení R15/30/07/17 
 Rada obce Tlumačov revokuje usnesení č. R8/26/03/17 ze dne 22. 3. 2017 v plném rozsahu. 

 

 Usnesení R16/30/07/17 
 Rada obce Tlumačov bere na vědomí podané cenové nabídky jednotlivých uchazečů na akci malého 

rozsahu „Oprava nádvoří za školní jídelnou ZŠ Tlumačov“ a schvaluje jako dodavatele výše uvedené 

stavby společnost Skanska Asfalt s.r.o., obalovna Tlumačov, Průmyslová zóna 895, 763 62 Tlumačov 

z důvodu splnění podmínek zadávacího řízení a podání nejvýhodnější nabídky v celkové ceně 

263.575 Kč bez DPH (318.926 Kč s DPH). 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu SOD s uvedenou společností. 

 

 Usnesení R17/30/07/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje příkazníka, společnost INp servis s.r.o., Riegrovo náměstí 138, 767 01 

Kroměříž, pro zastupování příkazce, kterým je obec Tlumačov, k administraci zadávacího řízení podle 

zákona 134/2016 Sb. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu „Rekonstrukce ulice Sokolská – 

Tlumačov, SO 102 chodník“. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy.  

 

 Usnesení R18/30/07/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje navýšení počtu členů JSDHO Tlumačov o 1 člena na pozici řidič- strojník - 

hasič, jmenovitě Mojmíra Němce, * nezveřejňovaný text *. Početní stav Jednotky sboru dobrovolných 

hasičů Tlumačov bude upraven na 14 osob.   

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 

 


